
 
 

CERERE PERSOANA VIZATA 
 

FORMULAR EXERCITARE DREPTURI 
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PREVAZUTE LA ART.12-22 DIN GDPR 
 
Către: ERGONOMOS S.R.L 

 
Având în vedere drepturile garantate prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (Regulamentului (UE) 
2016/679) și Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”):  
 
NUME și PRENUME* ____________________________________; e-MAIL*__________; TELEFON** 
_________; ADRESA**: Oraș _______, Sector __, Str. _______________________, Nr. ___, Bl. ____, Sc.___, 
Et.___, Ap.___, Cod Poștal _______, Jud. _______________, în calitate de persoană vizată1, doresc să îmi exercit, 
prin formularea prezentei cereri, următoarele drepturi prevăzute de GDPR: 
 
(*câmpuri obligatorii; **câmpuri opționale, însă, dacă doriți răspuns pe suport hârtie trebuie să menționați adresa de 
corespondență). 
 
 DREPTUL DE A FI INFORMAT, prin care vă solicit să-mi comunicați ce date cu caracter personal 

dețineți/aveți despre mine în bazele dvs. de date. 
 

 DREPTUL DE ACCESS, prin care vă solicit să-mi confirmați pentru datele mele, prelucrate de către 
Societatea dvs., următoarele (vă rugăm să selectați aspectele de mai jos care vă interesează): 
 scopurile prelucrării 
 datele care fac obiectul prelucrării 
 destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele mele 
 perioada de stocare  
 informații disponibile cu privire la sursa/originea datelor 
 existența unui proces decizional automatizat, incluzând crearea de profiluri. 

 
 DREPTUL LA RECTIFICAREA DATELOR INEXACTE, prin care vă solicit să rectificați datele inexacte 
și/sau incomplete aflate în evidentele și sistemele dvs. informatice, după cum urmează2: 

 rectificarea datelor utilizate pentru primirea ofertelor si campaniilor de marketing din partea dvs.: e-
mail ______________________________________, nr. telefon mobil ___________________ 

 modificarea adresei de livrare  
 modificarea datelor de facturare 
 alte date _____________ 

 
 DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII DATELOR, prin care doresc să restricționez sau să 
blochez modul în care se utilizează datele mele, până la soluționarea cerințelor mele privind modul în care 
datele se prelucrează. Vă rugăm să indicați motivele pentru care solicitați această restricționare în secțiunea 
Alte Detalii privind cererea dvs. de mai jos.  
 
 DREPTUL DE OPOZITIE A PRELUCRARII DATELOR, prin care doresc să mă opun prelucrării datelor 
mele: 

 efectuate în baza intereselor legitime ale dvs.  
 care au ca scop marketingul direct  
 efectuate în scopuri de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice. 

 
 DREPTUL DE RETRAGERE A CONSIMTAMANTULUI în scopul primirii ofertelor și campaniilor de 
marketing privind utilizarea: 

 adresei de email ___________________ 
 numărului de telefon _________________ 

caz în care nu veți mai primi din partea Societății oferte și campanii de marketing. 

                                                      
1
 Persoana vizată reprezintă persoana fizică care/despre care se solicită informații. 

2
 Rectificarea datelor se poate efectua în două situații: 1) în cazul în care datele dvs. se modifică sau 2) în cazul în care datele dvs. 

nu sunt înregistrate corect în sistemele noastre informatice.  



 
 DREPTUL DE STERGERE A DATELOR, prin care vă solicit ștergerea:  

 următoarelor date: ______________________________________.  
În cazul în care veți solicita ștergerea adresei de email și dețineți un cont de utilizator în platforma 
noastră  de vânzare online, nu veți mai putea accesa acest cont.  

 
PORTABILITATEA DATELOR nu se aplică în domeniul nostru de activitate, iar Societatea nu ia decizii 
bazate exclusiv pe PROCESE DECIZIONALE AUTOMATIZATE, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI. 
 
ALTE DETALII PRIVIND CEREREA DVS.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(vă rugăm să indicați orice detalii considerați a fi necesare pentru soluționarea cererilor dvs.) 

 

 MODALITATE PRIMIRE RASPUNS:  e-mail sau  suport hârtie, la adresa indicată mai sus (care 
obligatorie în cazul acestui tip de răspuns). 

 
SEMNĂTURA ______________________  DATA ______________________  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
După completare, vă rugăm să transmiteți acest formular la adresa de email: office@ergonomos.ro 
 
În scopul identificării dvs, în cazurile în care (1) datele furnizate de dvs. nu sunt suficiente si nu vă putem 
identifica in sistemele noastre sau (2) există inadvertente intre datele furnizate de dvs. si cele ce se regăsesc in 
sistemele noastre, ne rezervăm dreptul de a va contacta (telefonic sau prin e-mail) înainte de a soluționa cererea 
dvs. privind exercitarea drepturilor sub GDPR pentru a ne asigura că nu vom furniza date personale despre dvs. 
altor persoane si pentru ducerea la îndeplinire cu buna credință a solicitărilor dumneavoastră. 
 
Termenul de răspuns la solicitările dvs. ce au ca obiect prelucrarea datelor cu caracter personal este de 1 (una) 
lună de la primirea cererii. ERGONOMOS S.R.L. are dreptul de a prelungi acest termen cu 2 (două) luni atunci 
când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor, însă, vă vom informa asupra acestei 
întârzieri, prezentând totodată și motivele întârzierii. În măsura în care cererile sunt în mod vădit nefondate sau 
excesive, în special din cauza caracterului repetitiv, ne rezervăm dreptul: 1) de a percepe o taxă rezonabilă ținând 
cont de costurile administrative pentru furnizarea/comunicarea informațiilor sau pentru implementarea 
măsurilor solicitate, sau 2) de a refuza să dăm curs cererii.  
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DEFINITII RELEVANTE IN CONTEXTUL PROTECTIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
 
Date cu caracter personal = orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o 
persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin 
referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un 
identificator on–line sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, 
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  
Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor 
cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără̆ utilizarea de mijloace 
automatizate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori 
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în 
orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, ștergerea sau distrugerea;  
Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de contact 
ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, 
categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta 
drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana vizată și 
condițiile in care pot fi exercitate; 
Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date (la cerere și în mod 
gratuit), confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează̆, sunt sau nu prelucrate de către 
acesta;  
Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor 
inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;  
Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în 
mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter 
personal care privesc acea persoană;  
Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în 
măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu 
scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora; 
Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele cu 
caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit, 
precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Operator către alt operator de date, in măsura în 
care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;  
Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și 
legitime legate de situația sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează̆ să facă̆ obiectul unei 
prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;  
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține 
retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace 
automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o 
afectează̆ in mod similar într–o măsură semnificativă. 
 
 

 


